
 
 

Załącznik nr 1 do PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE, 
ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84  W WARSZAWIE  

ul. Radzymińska 227,  ul. Radzymińska 232, Szkoła Filialna ul. Rozwadowska 9/11, Szkoła Filialna ul. Topazowa 26. 
 
 
 

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 
 

Oświadczenie  
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót (po lekcjach ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć 
edukacyjnych/zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę np. zajęciach logopedycznych, 
terapii pedagogicznej, spotkaniach z pedagogiem i psychologiem szkolnym) ze Szkoły Podstawowej                 
nr 84 w Warszawie do domu  
mojego dziecka _____________________________________________________________   ucznia klasy ________ . 
                                                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                (klasa) 

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 
mojego dziecka  z chwilą rozstania dziecka z nauczycielem. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 84 w 
Warszawie, w tym o przysługujących mi prawach. 

               
 
*  Regulacje prawne dotyczące zapewnienia dziecku bezpieczeństwa: 
 

1) art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950, z 2019 r. poz. 303, 1146). 
Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską;  

2) art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950, z 2019 r. poz. 303, 1146).                                              
Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  

3) art. 93 § 2. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950, z 2019 r. poz. 303, 1146).                                                 
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu                                      
lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. 

4) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 
870, 1123, 1180, 1466). Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. 
Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 

5) art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).  Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, 
które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. 

6)  art. 14 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).  Czynność prawna dokonana przez osobę, 
która nie ma zdolności do czynności prawnych,  jest nieważna. 

7) art. 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają 
małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. 

 
Informacja: 

1) Upoważnienie dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13 lat jest prawnie nieskuteczne, gdyż czynności prawne takich osób są z mocy prawa 
nieważne. Upoważnienie takie zostaje uznane za decyzję rodziców wynikającą z realizacji ich władzy rodzicielskiej. Pełna odpowiedzialność 
związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.  

2) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi mieć umocowanie prawne w postaci orzeczenia sądowego.  

 
 
 
Warszawa,   ______________________                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                         data         

                                                                                              _________________________________________ 
 
                                                                          

 


